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Beslissing op bezwaar tegen opleggen last onder dwangsom
garageactviteiten
Toelichting:
Tegen het besluit tot het opleggen van een last onder dwangsom
gericht op het staken en gestaakt houden van het bedrijfsmatig
uitvoeren van inspectie-, onderhouds- en/of herstelwerkzaamheden
aan motorvoertuigen van derden op het perceel Kerkstraat 74 te
Goirle, heeft de aangeschrevene bezwaar gemaakt. De commissie voor
bezwaarschriften adviseert uw college om het bezwaar gegrond te
verklaren en het bestreden besluit in te trekken. In dit voorstel wordt
uw college geadviseerd om het advies van de
bezwaarschriftencommissie over te nemen en het bestreden besluit in
te trekken. Tevens wordt geadviseerd om een dwangsom te betalen
wegens het niet tijdig beslissen op het bezwaar.
Besluit:
1
2
3
4
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Bezwaarmaker in zijn bezwaren te ontvangen.
De bezwaren gegrond te verklaren.
De beschikking tot het opleggen van een last onder
dwangsom in te trekken.
Te besluiten dat geen dwangsommen verschuldigd zijn.

Proceskosten Boomheide 6 te Riel
Toelichting:
Op 12 april 2018 is een handhavingsverzoek ingediend door de
bewoners van Boomheide 6 te Riel. De bewoners hadden bezwaar
tegen een te hoog hekwerk gelegen in de voortuin van Boomheide 4 te
Riel. Na onderzoek is het handhavingsverzoek afgewezen. Na
heronderzoek naar aanleiding van een bezwaarschrift van de
gemachtigde van Boomheide 6 te Riel bleek dat het
handhavingsverzoek toegekend moest worden. De gemachtigde van
Boomheide 6 te Riel verzoekt om proceskostenvergoeding voor het
indienen van een bezwaarschrift. De situatie is momenteel
gelegaliseerd.
Besluit:
Een vergoeding toe te kennen voor het opstellen van een
bezwaarschrift in een procedure betreffende omheining perceel
Boomheide 6 te Riel.
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Week van het geld 2019
Toelichting:
Jong geleerd is oud gedaan. Financiële zelfredzaamheid is in onze
huidige samenleving van groot belang. Door in de (landelijke) Week van
het Geld hier op de Goirlese basisscholen aandacht aan te besteden,
dragen we bij aan goede financiële basisvaardigheden van kinderen uit
groep 8. Daarom bieden we net als vorig jaar samen met Stichting Jong
een programma voor de Week van het Geld (25 tot en met 29 maart).
In dit collegeadvies stellen wij voor de kosten hiervan à € 4.300,00 te
betalen vanuit de post Schuldhulpverlening.
Besluit:
1
2

4

ONT

Stichting Jong te verzoeken de Week van het Geld 2019 te
organiseren;
De kosten voor deze organisatie à € 4.300,00 te betalen uit
de post Schuldhulpverlening.

Principeverzoek Vijfhuizenbaan 6b
Toelichting:
Er is een principeverzoek binnen gekomen om een bestaande schuur
aan de Vijfhuizenbaan 6b te Riel om te bouwen tot en in gebruik te
nemen als burgerwoning. De woning is bedoeld voor de huisvesting van
de dochter van de initiatiefnemer. Het pand staat nu al enige jaren leeg
waardoor er geen overlast wordt ervaren. Initiatiefnemer kiest voor
een duurzame en voorstelbare invulling gelet op de bestaande
(woon)bebouwing. Het huidige perceel is nu bestemd als "Bedrijf" met
de nadere aanduiding dat ter plaatse alleen opslag is toegestaan. Op
grond van het geldende bestemmingsplan, is het niet mogelijk om de
bestaande schuur om te bouwen tot en in gebruik te nemen als een
burgerwoning. Het bestemmingsplan zal gewijzigd moeten worden om
beoogde ontwikkeling mogelijk te maken. In dit voorstel wordt aan uw
college voorgelegd of een planologische procedure (herziening van het
bestemmingsplan) ruimtelijk en planologisch gewenst is.
Besluit:
Een positieve grondhouding aan te nemen om een planologische
procedure (herziening bestemmingsplan) op te starten om de
bedrijvenbestemming van de bestaande schuur aan de
Vijfhuizenbaan 6b te Riel om te zetten naar een woonbestemming
onder de voorwaarden dat de te realiseren woning moet gaan
voldoen aan de maatvoering behorende bij de bestemming "Wonen"
van het bestemmingsplan "Buitengebied Goirle".
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Fietsverbinding Riel-Gilze
Toelichting:
De fietsverbinding Riel - Gilze staat al enige tijd op de politieke en
bestuurlijke agenda in Goirle. Het afgelopen jaar is, samen met de
gemeente Gilze - Rijen, het waterschap De Dommel en de
aangrenzende bewoners gewerkt aan de voorbereiding van dit project.
De aangrenzende bewoners hebben bijna unaniem de voorkeur
uitgesproken voor een vrijliggend tweerichtingenfietspad aan de
noordzijde van de weg. Ze hebben een sterke voorkeur voor een veilige
en structurele oplossing, wat een vrijliggend fietspad beter kan bieden
dan maatregelen op de rijbaan. Het voorkeurstracé en hoe deze tot
stand is gekomen staat nader uitgelegd in het memo 'Fietsvoorziening
Riel - Gilze'.
Besluit:
1
2
3

Kennis te nemen van memo 'Fietsvoorziening Riel - Gilze.
In te stemmen met het voorkeurstracé.
Bij positieve grondhouding externe partijen het project
verder technisch uit te werken met als doel uitvoering in
2020.
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Verkeersbesluit laadpaal Bankven
Toelichting:
Twee inwoners uit de directe omgeving van het Bankven zijn in het
bezit van een elektrische auto en moeten deze opladen. Om het
opladen van dit elektrische voertuig mogelijk te maken is het wenselijk
om twee parkeerplaatsen in het Bankven aan te wijzen als openbare
parkeergelegenheid voor het opladen van elektrische voertuigen. Beide
locaties, Bankven 42 en Sint Jacobsbaan 17, hebben geen eigen
parkeervoorziening. Er is uit tactische overwegingen gekozen om deze
parkeerplaatsen op de parkeerstrook naast Bankven 50 te realiseren.
Deze parkeerplaatsen zullen enkel gebruikt mogen worden voor het
opladen van elektrische voertuigen. Naar aanleiding van dit
verkeersbesluit zijn meerdere bezwaren ingediend. De bezwaarmakers,
allen uit de directe omgeving van Bankven 50, hebben via de
bezwaarschriftencommissie te horen gekregen dat de motivering voor
het plaatsen van de laadpaal niet voldoende was. Dit collegevoorstel
gaat in op de vraag voor extra motivering voor de plaatsing van de
laadpaal op deze locatie.
Besluit:
1

2

Het advies van de bezwaarschriftencommissie over te
nemen en de ingediende bezwaren over de
totstandkoming van het besluit gegrond te verklaren;
Het verkeersbesluit voor het aanwijzen van twee
parkeerplaatsen voor elektrische voertuigen aan het
Bankven in stand te laten.

